ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าพรรณรา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
...............................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคาการจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร หมู่ที่ 2 ต้าบลถ้าพรรณรา อ้าเภอถ้าพรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามสภาพพืนที่และตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้าพรรณราก้าหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
วงเงินงบประมาณ
264,000.- บาท
ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครังนีคือ
264,000.- บาท
รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕60
(ลงชื่อ)
(นายโสภณ ผสม)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าพรรณรา

1
แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง
และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้าพรรณรา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 264,000.-บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามสภาพพืนที่และตาม
แบบแปลนที่อ งค์การบริห ารส่ ว นต้าบลถ้ าพรรณราก้ าหนด พร้อ มติดตั งป้ายประชาสั มพัน ธ์
โครงการ
5. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นเงิน 264,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 ตาม (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี)
6.2 ………………………………………………………………………………..…………………………………………..
6.3 ……………………………………………………………………………………..……………………………………..
6.4 …………………………………………………………………………………..………………………………………..
6.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
7. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี
๑. นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย
ผู้อ้านวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นายธมนต์ อินทนู
นักวิชาการคลังช้านาญการ
กรรมการ
๓. นายอนุเชษฐ์ สวนกูล
นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ
กรรมการ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
ที่ .......................................................

วันที่ ๑๐ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
เรียน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
ตามคาสัง่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา ที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ดังนี้
๑. ดาเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายช่องไทร หมูท่ ี่ ๒ ตาบล
ถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตาม
แบบแปลนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (บรรจุในแผนพัฒนาตาบล
สามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๑ ลาดับที่ ๔
เมื่อวันที่ ๗ สิ งหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้พร้อมกันประชุมและ
พิจารณาร่ วมกัน ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา แล้วมีมติเห็นชอบโดยกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
จานวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)………………………………..ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุม้ ภัย)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางธมนต์ อินทนู)
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
(ลงชื่อ)................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นายอนุเชษฐ์ สวนกูล)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

-๒เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
-เพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)................................................
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุม้ ภัย)
ผูอ้ านวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)................................................
(นายสุ ทธิ วงศ์ สวัสดิวงศ์)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
-ทราบและดาเนินการต่อไป

 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................
(นายโสภณ
ผสม)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ กองช่าง องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
ที่ .......................................................

วันที่ ๑๐ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกาหนดราคากลาง.................................................................................................
อ้ างถึง คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางเลขที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรียน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
เรื่องเดิม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หน้า ๑๘ หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ จานวน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายช่องไทร หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้
๒๖๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๑. ดาเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายช่องไทร หมูท่ ี่ ๒ ตาบล
ถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตาม
แบบแปลนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (บรรจุในแผนพัฒนาตาบล
สามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๐ ลาดับที่ ๔
ข้ อพิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจานวน ๑ โครงการซึ่ งประมาณการไว้มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑
๑. ดาเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสายช่องไทร หมูท่ ี่ ๒ ตาบล
ถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตาม
แบบแปลนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (บรรจุในแผนพัฒนาตาบล
สามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าที่ ๓๑ ลาดับที่ ๔ งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน-)
เห็นควรใช้งบประมาณในราคา ๒๖๔,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน-)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)………………………………..ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุม้ ภัย)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการกาหนดราคากลาง (ลงชื่อ)...................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางธมนต์ อินทนู)
(นายอนุเชษฐ์ สวนกูล)
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

แบบ ปร.5
แบบสรุ ปค่ าก่ อสร้ าง
งานก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 480 ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด
สถานที่ก่อสร้าง สายช่องไทร หมู่ที่ 2 ตาบลถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แบบเลขที่ - /2560
องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจานวน 1 หน้า
คานวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560
รวม
รวม
ลาดับที่
รายการ
ค่ างานต้ นทุน
Factor F
ค่ าก่ อสร้ าง หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
1
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
220,307.09
1.4019
308,848.51

สรุ ป

รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้ น
308,848.51
ขอใช้ งบประมาณคิดเป็ นเงินประมาณ
264,000.00
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นสี่ พนั บาทถ้วน
ตามคาสัง่ องค์การบริ หารส่วนตาบลถ้ าพรรณราที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กาหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสาย
ช่องไทร หมู่ที่ ๒ ตาบลถ้ าพรรณรา และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็ นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)………………………………..ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุม้ ภัย)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นางธมนต์ อินทนู)
ตาแหน่ง นักวิชาการคลังชานาญการ
(ลงชื่อ)................................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นายอนุเชษฐ์ สวนกูล)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
ปริมาณงาน โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 480 ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลน
ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด
สถานที่ก่อสร้ าง สายช่องไทร หมู่ที่ 2 ตาบลถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบเลขที่ - /2560
แบบเลขที่
ฝ่ าย/งาน กองช่าง
เมื่อวันที่ 10 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2560
ค่ าวัสดุก่อสร้ าง
ค่ าแรงงาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน
หน่ วย
รวมวัสดุ/แรงงาน
หมายเหตุ
ราคา/หน่ วย จานวนเงิน ราคา/หน่ วย จานวนเงิน
1
เกลี่ยปรับชั้นทางพื้นทางเดิม
600.00 ตร.ม.
1.73
1,038.00
1,038.00 ราคากรมบัญชีกลาง
2
คอนกรี ตผสมเสร็ จรู ปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
72.00 ลบ.ม.
2,185.05 157,323.60
306.00
22,032.00
179,355.60 ราคาพาณิ ชย์จงั หวัด
3
ทรายหยาบรองพื้น
24.00 ลบ.ม.
350.00
8,400.00
61.00
1,464.00
9,864.00 ราคาท้องตลาด
4
งานไม้แบบ(ใช้เวียน 3 ครั้ง)
9.85 ลบ.ม.
532.71
5,247.19
5,247.19 ราคาพาณิ ชย์จงั หวัด
5
งานไม้แบบ
32.83 ลบ.ม.
105.00
3,447.15
3,447.15 ราคาท้องตลาด
6
ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม.
480.00 ตร.ม.
35.00
16,800.00
16,800.00 ราคาท้องตลาด
7
เหล็ก RB ø 12 มม.
0.10 ตัน
21,046.73
2,104.67
3,300.00
330.00
2,434.67 ราคาพาณิ ชย์จงั หวัด
8
เหล็ก RB ø 19 มม.
0.03 ตัน
23,130.84
693.93
2,900.00
87.00
780.93 ราคาพาณิ ชย์จงั หวัด
9
ลวดผูกเหล็ก
15.00 กก.
47.97
719.55
719.55 ราคาพาณิ ชย์จงั หวัด
10
แอสฟัลท์
10.00 ลิตร
40.00
400.00
10.00
100.00
500.00 ราคาท้องตลาด
11
โฟมหนา ¾"
4.00 แผ่น
20.00
80.00
10.00
40.00
120.00 ราคาท้องตลาด
รวมค่ าวัสดุและค่ าแรงงาน

220,307.09 ยอดยกไปปร.5

(ลงชื่อ)…………………………………………ประมาณราคา
(นายจิรศักดิ์ แก้วคุม้ ภัย)
ผูอ้ านวยกองช่าง

แบบ ปร.5
สรุ ปผลการประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง
งานก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
480 ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด
สถานที่ก่อสร้าง สายช่องไทร หมู่ที่ 2 ตาบลถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
แบบเลขที่ - /2560
องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจานวน 1 หน้า

ลาดับที่
1

รายการ

รวม
ค่ างานต้ นทุน
(บาท)

Factor F

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้ น
ขอใช้ งบประมาณคิดเป็ นเงินประมาณ
(ตัวอักษร)

ลงชื่อ...............................................................................
(...........................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................................
ประทับตรา(ถ้ามี)

รวม
ค่ าก่ อสร้ าง
(บาท)

หมายเหตุ

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
งานก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก
ปริมาณงาน โดยทาการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 480 ตารางเมตรตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลน
ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลถ้ าพรรณรากาหนด
สถานที่ก่อสร้ าง สายช่องไทร หมู่ที่ 2 ตาบลถ้ าพรรณรา อาเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบบเลขที่ - /2560
ลาดับที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกลี่ยปรับชั้นทางพื้นทางเดิม
คอนกรี ตผสมเสร็ จรู ปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
ทรายหยาบรองพื้น
งานไม้แบบ(ใช้เวียน 3 ครั้ง)
งานไม้แบบ
ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม.
เหล็ก RB ø 12 มม.
เหล็ก RB ø 19 มม.
ลวดผูกเหล็ก
แอสฟัลท์
โฟมหนา ¾"

จานวน

หน่ วย

600.00
72.00

ตร.ม.
ลบ.ม.

24.00
9.85
32.83

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

480.00
0.10
0.03
15.00
10.00
4.00

ตร.ม.
ตัน
ตัน
กก.
ลิตร
แผ่น

ค่ าวัสดุก่อสร้ าง
ราคา/หน่ วย จานวนเงิน

ค่ าแรงงาน
ราคา/หน่ วย จานวนเงิน

รวมค่ าวัสดุและค่ าแรงงาน

อักษร (................................................................................................) ลงชื่อ...............................................................................
(...........................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................................
ประทับตรา(ถ้ามี)

รวมวัสดุ/แรงงาน

หมายเหตุ

ยอดยกไปปร.5

